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Referat  

 

Velkomst ved Janne Sander 

Janne Sander bød velkommen til oplægsholdere  

 

Deltagere og afbud: 

Der var afbud fra: 

Sven A Knudsen (suppleant Hans Jørgen Møller) 

Yildiz Akdogan 

Anne Mette Omø Carlsen 

Tommy Petersen  

 

Laura Weirsøe: Deltog som frivillighedsrepræsentant fra 

Socialforvaltningen. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt, ingen bemærkninger 

 

Ad 2. Godkendelse af referat 

26-08-2014 

 

Sagsnr. 

2014-0115049 

 

Dokumentnr. 

2014-0115049-7 

 

Sagsbehandler 

Maria Annemone 

Kongstad Pedersen 
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Godkendt, ingen bemærkninger 

 

Ad 3. Tema: Frivillighed, samskabelse og civilsamfund 

Janne præsenterede oplægsholderne, som var valgt til at belyse fordele og 

ulemper ved mødets tema: Civilsamfund, frivillighed og samskabelse. 

 

Ad 3.1 Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) 

Oplægsholderne var Sigrid Stilling Netteberg, næstformand for SUMH 

og Miriam Madsen Sekretariatschef i SUMH. 

 

Organisationen SUMH 

Aldersgrænsen for at være medlem af SUMH er 35 år. Organisationen 

dækker alle ungdomsorganisationer, men taler også for dem med 

handicap, som ikke er organiserede. SUMH arbejder med at skabe bedre 

vilkår for unge med handicap og give dem en stemme i den offentlige 

debat. 

 

Kommunal frivillighed vs. Foreningsfrivillighed 

Man bør skelne mellem kommunale frivillige, som er ansat af kommunen 

og foreningsfrivillige, som er ansat i en forening. 

Kommunal frivillighed er en andeles form for frivillighed, som ikke er 

nogen trussel mod det offentlige. Opgaverne er organiseret anderledes 

end i forenings organisationer. 

 

Hvad giver frivillighed af muligheder 

Personer med funktionsnedsættelser er afhængige af andre mennesker, og 

at det er vigtigt at den kontakt borgerne har med professionelle giver 

tryghed og sikkerhed for at tingene bliver udført ordentligt. Frivillige kan 

tilbyde noget andet og det kan familie og venner også. Men det er vigtigt, 

at man har begge dele for ellers mister man sin selvbestemmelse og 

beslaglægger sine omgivelsers tid.  

Mange borgere bliver trætte af de professionelles tilgang og deres 

overpædagogiske pædagogisk måde at tale på. Her mener SUMH at 

frivillighed kan skabe variation og diversitet i borgernes møde med andre 

mennesker. SUMH mener at man kunne møde den unge med en mindre 

omsorgs tilgang og en mere ung til ung tilgang, som vil gøre en forskel 

for de unges selvopfattelse. 

Derfor er det vigtigt at kommunal frivillighed bygger på en kultur som 

om ligeværdig og interessefællesskaber, samt at man husker på, at 

frivillige også ønsker at få noget igen selvom de ikke får løn. 

REFERAT 
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Inklusion 

Frivillighed øger inklusionen i vores samfund. Det gør at vi kan mødes på 

tværs af etniske- kulturelle- og socialeskel og mennesker med og uden 

handicap. Handicappede får en ide om, hvordan det er ikke at have et 

handicap, og handicappede får en ide om, hvordan det er at leve med et 

handicap. Det er det der skal til for at inklusion kan lykkes.  

 

Projekter 

SUMH har startet et nyt projekt, hvor unge menneske med handicap 

guides og støttes i at være frivillige, for at give dem følelsen af at bidrage 

til samfundet. 

Yderligere skal de til at starte et andet projekt, der skal handle om 

samskabelse og Brugercentreret/brugerdrevet innovation, som involverer 

unge med handicap. De vil inddrage institutioner og organisationer og 

klæde brugerne på til at indgå i projektet, ved t lære dem om forskellige 

perspektiver på forskellige problematikker. De mener det ar vigtigt at 

sørge for at brugerne kan indgå på lige fod med fagpersoner i processen.  

 

 

Ad 3.2 Center for frivilligt socialt arbejde 

Oplægsholderen var Dorte Nørregaard Gotthardsen fra Center for 

Frivilligt Socialt arbejde 

 

Center for frivilligt socialt arbejde 

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, 

kompetence-, og udviklingscenter. Centret blev oprettet i 1992 med det 

formål at støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i Danmark. 

 

Baggrund: Historisk ramme  

Velfærdssamfundet har ikke altid været som det er nu. Før 30’erne var 

det de frivillige organisationer og civilsamfundet der hjalp de udsatte. Ex 

mødrehjælpen, som støttede enlige mødre. Man skulle have det frivillige 

ud og det faglige ind, hvis man var dygtig nok så kunne man løse alt. Da 

man indførte bistandsloven så nedlagde man mødrehjælpen. Men det 

menneskelige gik tabt. Man indførte mødrehjælpen igen. Man tænkte at 

det frivillige var et supplement som skulle lappe huller. 
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Løsninger 

 Der er mange besparelser, der skæres ind til benet og 

privatiseringen øges 

 velfærdsteknologi herunder baderobotter og 

selvvasketoiletter  

Vi skal gentænke vores frivillighed. Det offentlige og faglige kan ikke 

løse alt. Nogen gange skal der andet til noget relation og vi skal gentænke 

vores værdier.  

 

Man går fra den gamle velfærdstænkning: 

Samskabelse er en ny måde at tænke på. Det er en måde at skabe 

sammenhæng med en frivillig indsats sammen med pårørende og 

erhvervslivet.  Folkeskolereformen er et godt eksempel på dette. Lærerne 

skal sammentænke læring for eleverne med nogen ude fra og inddrage 

dem. KL’s innovationspris: i Vejle Kommune vandt, fordi de begyndte at 

være mere faciliteterne og skabe relationer for borgerne, ved at få fat i 

deres netværk, og har haft stor succes med det.  

 

Drøm 

Der er en drøm om hvor mange frivillige hænder der er. Man tænker det 

som en nem løsning, det koster ikke noget. Men det er ikke nemt og det 

koster noget. Det kræver en stor indsats.  

Det har værdi at frivillige gør noget og siger fra og til. Når de frivillige 

engagerer sig skaber det værdi. De er ikke kun hænder også hoveder.  

 

Forskellighed mellem frivillighed og offentlige 

Man skal forsøge at få de to ender til at mødes så vi kan tage os bedre af 

hinanden. De frivilliges opgaver skal ikke kun være alle de sure opgaver 

som de professionelle ikke kan nå. Der er mange frivillige der gør noget 

af pligt, men sur pligt det er noget frivillige brænder ud på.  

 

Eksempler 

I et projekt koblede man den offentlige og frivillige indsats sammen. Ved 

at kombinere et genoptræningsforløb med en frivillig indsats efter 

genoptræningen. Borgeren rykkede sig efter hun fik sin relation med den 

frivillige selvom hun efter genoptræningen havde opgivet madlavning, 

tale og aktiviteter, så fik kun kræfter og lysten tilbage gennem relationen 

med den frivillige. 

Andre projekter som man kan drage inspiration fra: frivillig førstehjælp 

Spisevenner, vågekoner 
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Organisering 

Der er mange der holder fast i at det skal være organiseret som 

foreninger, men andre mener det kan være enkelt personer. Der er 

udfordringer og fordele i begge, da nogen ikke vil være i foreninger og 

andre brænder for at være i foreninger.  

 

Samarbejde og samskabelse 

Samarbejde kan være mange forskellige ting, det kan være formelt og 

uformelt. Det er IKKE det samme som samskabelse. Ved samskabelse 

skaber man noget nyt sammen på tværs af det offentlige og frivillige.  

Samskabelse er en proces der skaber samarbejde. De frivillige skal 

inddrages fra starten og der skal tages afsæt i hvilke behov målgruppen 

har.   

 

Løsninger 

Det er den gode dialog der skal til. Der skal personlige møder og 

relationer til mellem medarbejdere og frivillige. Forståelsen er en stor del 

af det. Det er derfor afgærende at medarbejderen forstår de frivillige og at 

bruge deres kompetencer.  

 

Udfordringer 

I kommunerne har vi en digitomi. Gåden er, hvordan vi får omsat de gode 

intentioner til praksis. Man forsøger med dialoger og uddannelser for at 

skabe koblingen. Ingen kommuner har fundet en optimal løsning. 

Der er en storebrorrelation mellem kommunen og de frivillige 

organisationer som man skal forsøge at bryde. 

 

Regler som man skal være opmærksom på 

 Dagpenge 

 Forsikringer 

 Straffeattesters 

 tavshedspligt 

Lovgivningen kan også på nogle områder stå i vejen for samskabelse fx 

på beskæftigelsesområdet. Frivillige har ingen myndighed. Alle disse ting 

kommer man uden om, hvis man inddrager frivillige foreninger, frem for 

at ansætte sine egne frivillige i kommunen, men det kan løses.  
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Ad 3.3 Debat 

Det blev diskuteret hvordan man kan sørge for at frivillige bliver et 

supplement til det offentlige og hvordan man skaber muligheder for at 

mennesker med handicap også kan vævre frivillige. Det nævnes at det er 

vigtigt at tage udgangspunkt i broernes behov fra starten. 

 

 

Hans Jørgen Møller blev provokeret af oplægget fra center for frivilligt 

socialt arbejde. Han mente at der hørte meget mere med til den historiske 

gennemgang. Han ønskede hellere at modtage professionel faglig hjælp frem 

for frivillig hjælp.  

 

Jesper Christensen Socialminister understregede at frivillige aldrig vil 

erstatte ansatte. Han fortalte at samskabelse er en god måde at løse brogernes 

problemer i hverdagen, fordi de selv inddrages i processen. Borgmesteren 

spurgte om der kunne findes flere fælles løsninger på problemer eksempelvis 

med unge hjemløse. 

 

 

Janne Sander startede en debat om at der er forskel på personer med 

handicap og især på alder, hvor ældre har sværere ved at finde ansatte fordi 

de ikke laver så mange sjove ting. Her blev det igen understreget at frivillige 

ikke skal være en del af den daglige hjælp, men snarere fungere som 

ledsagere.  

 

Til slut blev det diskuteret hvilke lovgivningsmæssige problemstilligner, der 

kan opstå når man vælger at bruge frivillige. Her under blev der nævns 

tavshedspligt, forsikringerne, forvaltningslovgivning, belønninger og 

dagpenge- og efterlønsregler om max 4 timers frivilligt arbejde. 

 

Debatten afsluttes med en diskussion om hvad Handicaprådet og 

Københavns Kommune ønsker. I den forbindelse nævnte Jesper Christensen 

socialudvalgets nye grundlagspapirer, socialstrategien og pejlemærkerne, og 

lovede at sende den sociale strategi til Handicaprådet.  
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Laura Wirsøe fortalte at det er besluttet at 15% af §18 midlerne til frivillige, 

er øremærket til samskabelsesprojekter. Det aftales at Laura sender en ide til 

nye initiativer på området (postkort).  

 

Ad 3.4 Handicaprådets holdninger til frivillighed, samskabelse og 

civilsamfund i Københavns Kommune 

Handicaprådet fastslår at frivillighed ikke er en del af den sociale service 

kommunen er forpligtet til at levere ifølge gældende lovgivning. 

Handicaprådet ønsker at frivillighed og samskabelse skal rulles i forhold til 

alle målgrupper – både unge og gamle og uanset etnicitet, religion osv. Alle 

har en plads i frivilligehedsarbejdet og alle kan få gavn af det frivillige 

område. 

Handicaprådet opfordrer til at: 

 Frivillighedsorganisationerne i deres samarbejde fokusere mere 

målrettet på mennesker med handicap. Evt. har målgruppen 

som tema på årsmøder osv. 

 Frivilligehedscentre, kontaktudvalg osv. afholder deres møder i 

tilgængelige lokaler og sikre reel inklusion af alle mennesker 

uanset handicap. 

 Der gives midler fra kommunen til frivilligehedsarbejdet 

betinges af, at mennesker med handicap inkluderes i de 

projekter hvortil der ansøges om midler. 

 

Ad 4. Meddelelser 

Ny praktikkant  

 Maria er ny praktikant, indtil december, hvor Johanne kommer 

tilbage fra Canada 

 

Tur til Malmø 

 Bliver d. 29. oktober. Kl. 13-16 vi skal finde en løsning på 

transport.  

 Programmet kommer senere 

 

5. handicaprådsmøde 

 d. 10. november i HCK: der skal vi tale om: 
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 budget 

 

Ny hjemmeside 

 Hjemmesiden hedder det samme som før, den ser bare anderledes 

ud 

 Hvis man har forslag til ændringer så kan man kontante Maria 

 De nye billeder kommer ud hurtigst muligt 

 

Kvalitet i sagsbehandlingen 

 at HR diskuterede de forskellige muligeheder og lagde sig fast på en 

debat model. 

 

Handicapprisen 

 Deadline for indsendelse bliver d. 4. nov.  

 Der vil annonceres på Facebook og på den nye hjemmeside 

 

Høringssvar om budgetforslag 2015 

 Deadline er 1. sept.  

 

Fællesmødet mellem Handicaprådet, Centerrådet og Den Sociale 

Hjemmepleje 

 Torsdag den 23. april fra kl. 12.00 – 15.00 

 Der er sendt møde indkaldelse ud på mail  

 

Invitation til deltagelse i referencegruppe 

 Handicapcenter København har igangsat projekt God overgang til 

voksenlivet, for de vil gerne være bedre til at skabe gode 

overgange for vores unge. 

 Der er sendt en invitation til deltagelse i projektet ud på mail  

 

Benamputerede 

Der pågår en proces i Socialforvaltningen (SOF) og Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen (SUF) i forhold til opfølgning på 

Strukturudvalgets anbefalinger. Herunder er der fokus på en fælles 

kvalitetsstandard mellem SOF og SUF, hvor der er nedsat en 

arbejdsgruppe på området. 

Det blev besluttet, at rådet afventer resultatet af denne proces, før de 

tager fat i politikerne.  
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Ad. 5 Evt. 

Personlige tillæg og kompenserende ydelser er ikke det samme og 

deltager sagsbehandleren tit fejl af. Det handler om §100 og 

merydelserne. Der er forskel på at dokumentere og sandsynliggøre. 

 

Budgetforslag 2016 

Troels K. Gamst ønsker at modtage næste års budgetforslag på CD. 

Maria undersøger dette. 

 

 


